
 األهوازيين لن يعيشوا أبد الدهر مظلومين

تي حدثت                                       جارات ال فذي االنف ديد اللهجة بحق من أصدرت منظمة المؤتمر اإلسالمي اليوم في الرياض بيان إدانة ش
ا                       اء م في منطقة األهواز والعاصمة اإليرانية طهران ، واستنكروا هذه التفجيرات التي راح ضحيتها عشرات األبري

ة وبث                          بين قتيل وجريح   ات اإليراني ل االنتخاب ى تعطي دفون إل فذي االنفجار يه م، وأوضحوا أن من على حد زعمه
ي    ع اإليران ي المجتم ة ف ن            . الفرق دد أم تي ته داءات ال ذه االعت ة ه ي مواجه ران ف ع إي انهم تضامنوا م ام بي ي خت وف

 .واستقرارها
ا                               ال أن انفجارات األهواز آانت مدروسة و ذات طابع محدد و نفذه د ق ي يونسي فق ي عل ر األمن اإليران أما وزي
ه                        ن األشخاص و المشتب دد م ى ع اء القبض عل تطاعوا إلق ن اس ال األم ائًال أن رج ترفون، وأضاف ق أشخاص مح
ادل                               ينالون الجزاء الع ذه االنفجارات س في ه ورطين  ان المت  .بصلتهم بانفجارات األهواز مطمئنا الشعب اإليراني ب

م من                                     عدم تمكينه ة  واطنين بغي ي نفوس الم خوف ف ة من ال وأشار إلى وجود أيدي تلعب في الخفاء بهدف خلق حال
 .المشارآة الشعبية الواسعة في انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري يوم الجمعة المقبل

من جهته أعرب الرئيس خاتمي عن تعازيه ألسر الضحايا متمنًي شفاء عاجال لمن تعرض إلصابات في األحداث                            
تي وصفها بـ  ة "ال ة            "اإلجرامي ة فاعل ي مشارآ ه ف ة الشعب وإرادت ى عزيم ر عل ن تؤث ال ل ذه األعم دًا أن ه ، مؤآ

 .بانتخابات الرئاسة المقبلة ولن تقف أمام استقالله وتقدمه

 *التعليق * 
غريب أمر منظمة المؤتمر اإلسالمي التي أدانت هذه التفجيرات واعتبرتها عمًال يستهدف بث الفرقة ما بين الشعب                           
ي                         ي األهوازي ف اوية للشعب العرب يئًا لألحداث المأس وا ش اإليراني وتعطيل سير االنتخابات اإليرانية ، فهم لم يفعل
ال                    دين األعم د ي ان واح م بي رأ عنه م نق واز، فل الل األه انين الحت ذآرى الثم ي ال دأت ف تي ب ة ال االنتفاضة المبارآ
وق بحر من                                   ذين يعيشون ف وازيين ال ة ضد العرب األه تي تمارسها سلطات األمن اإليراني ة ال اإلرهابية الحكومي
وا                                البترول وهم محرومون من أبسط حقوقهم اإلنسانية، ولم يحرآوا ساآنًا تجاه قتلى االنتفاضة وال الشباب الذين قتل
ة                                 ادي ، فهل هي منظم ل م م مقاب بالتعذيب والذين رفضت السلطات اإليرانية تسليم جثثهم لذويهم دون أن يدفعوا له

، فهل أصيبت المنظمة بالعمى أم أنها تنظر لألمور              ! إسالمية أم أنها منظمة عنصرية تنظر لألمور من جانب واحد             
 .وفق مصالحها ومصالح أعضائها؟

اآنًا                                وا س وآم هو غريب أمر األشقاء العرب من حكومات ومنظمات على سكوتهم المخيف الذي من خالله لم يحرآ
ضد الشعب                                         ة  لت تمارسها السلطات اإليراني تي آانت ومازا ة ال ال القمعي ولم يسجلوا حالة إدانة واحدة ضد األعم

 .العربي األهوازي
ة                          فهل العرب نسوا أن لهم إخوة في تلك المنطقة المحتلة؟ وهل نسوا أن ما يربطهم باألهواز هو صلة النسب والقراب
ًا من بطش                         ة خوف ة األهوازي م غاضين الطرف عن القضي واز؟ وهل ه وأن أغلب قبائل العرب موجودة في األه
ي                     ب العرب ون للشع ك يبعث د ذل وب ألصحابه وبع ق المنه ع الح ى أن يرج م صامتين إل ة؟ أم إنه ات اإليراني السلط

 األهوازي برقيات التهنئة والتبريكات على انتصارهم؟
م ، ولكن                            وة له دًا أن ال حول وال ق م جي ة ونعل لدول العربي نعم نحن لسنا بحاجة إلى مساندة عسكرية وال مالية من ا
آان من األجدر أن يتحرآوا ويذروا الرماد في عيون السلطات اإليرانية التي تتدخل في الصباح والمساء بالقرارات                       
ية                                ى األصول الفارس ذين ينتمون إل السياسية الداخلية والخارجية لدول الخليج وذلك من خالل مواطني هذه الدول ال
ة                              ة العربي في المملك وا  الذين يولون السلطات اإليرانية في آل ما يقررونه وما يخططون من أجله ، أونسوا ماذا فعل
السعودية من محاوالت تخريبية من أجل تفجير بيت اهللا الحرام؟ وهل نسوا عندما قاموا برمي السفير السعودي من                            
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وا                      ل نس ة ؟ وه زر اإلماراتي ران للج الل إي ة احت ات الخليجي ل نست السلط ال؟ وه وت قتي ارة ليم طح السف وق س ف
م                   ل نسيت ج؟ وه ذا الخلي ي ه رب ف ق للع دعين أن ال ح ي م الخليج الفارس ي ب ج العرب ة الخلي ى تسمي إصرارهم عل
دخل في شؤون                              ن واآلخر والت ن الحي ج بي ي الخلي مطالبات إيران بالبحرين؟ وهل نسيتم محاوالت زعزعة األمن ف

 البلدان بشكل واضح وسافر دون أن يحرآوا الحكام والمنظمات العربية ساآنًا، أآل هذا ينسى أم إنكم متناسينه؟
ن                              يرة الرجال الذي م من خ إخوتي باهللا أن منفذي العمليات البطولية في مدينة األهواز والعاصمة اإليرانية طهران ه

هم      وا رؤوس أ طئ أن يط وا ب الل         ال يقبل أة االحت وا تحت وط ى أن يعيش ابرون عل ذل ويتك القهم ، يرفضون ال إال لخ
ام                                        جع نفسه أم ه أن يرا الفارسي الظالم، وهذا حق مشروع وليس بالعمليات اإلرهابية فمن يدين هذه التفجيرات فعلي
ي صف              د األبطال ويقف ف ه أن ينتق دافها، وليس من واجب بابها وأه يرات أس ذه التفج ة ه اس ويشرح حقيق اهللا والن
ل               د وقت ه من تنكي ا فعلت ى م ة عل ة اإلسالمية اإليراني دين الجمهوري ه أن ي ومين، وعلي ى حساب المظل المين عل الظ
ه                       ا يشاء ألن ل م فل يق وسلب ونهب واغتصاب وأعمال إجرامية بشعة بحق الشعب العربي األهوازي ومن بعد ذلك 
ل                       ة السب ددهم بكاف ه بتعنيف مرؤوسيه وته رد علي ه وت تقتله وتفني ة س لن يكون على وجه األرض فالحكومة اإليراني
ذه                                      دي ه ى ي ذي ذاق المر عل ي األهوازي ال والطرق اإلرهابية التي تمارسها منذ سنوات طويلة بحق الشعب العرب

 .الحكومة الفاسدة
الل                         ام من احت أتحدى منظمة المؤتمر اإلسالمي بكافة أعضائها الذين أدانوا التفجيرات األخيرة أن يتحملوا ثمانين ع
م سيخنعون                             دي أم إنه وفين األي يقفون مكت ائهم فهل س بلدانهم وأراضيهم واغتصاب بناتهم وتشريد أبنائهم وسفك دم
تربوي ؟                               وي والسياسي وال ادي والمعن أزمين الوضع الم تزين مت انين مب م أن يعيشوا مه للظالم ويقبلون على أنفسه
وات التحالف                                       اربوا صدام بق اذا أهل الكويت ح زو؟ ولم ذا الغ الم أدان ه فلماذا عندما غزى العراق الكويت آل الع
ان                               ة األدي ة المؤتمر اإلسالمي أن آاف ا منظم ى باطل؟ أوليس ي وأخرجوه من ديارهم؟ فهل هم على حق ونحن عل
ة                        ة اإلسالمية وآاف ه الشريع السماوية تعطي الحق بمن اغتصبت أرضه بمقاومة غاصبيه ؟ أوليس هذا ما تنص علي
ات                            ه من أجل إثب ا نفعل ا نفعل م رانيين أم إنن صفوف اإلي ق  ى تفري الشرائع السماوية؟ فهل نحن إرهابيون نسعى إل

ات الفارغة ال يجب أن            ! وجودنا للعالم بعد أن سئمنا من نسياننا لثمانين عام مضت ذه البيان ل ه ، أال تعتقدون أن مث
ة هي حق مشروع نصت                            دون أن المقاوم ابيين؟ أال تعتق قاومين باإلره ائل اإلعالم ووصف الم يتم تصديرها لوس
م                      عليه وثائق هيئة األمم المتحدة؟ أم إنكم تدينون من هو أقوى منكم وتهينون من هو أضعف منكم ، يا منظمات العال
ذآروا أن اهللا يمهل وال                           ه ، وت ه وتنقلون ا تنشرون ه وم ا تصدرون العربي واإلسالمي آونوا عادلين في ما تقولونه وم

 .يهمل وأنه لناصر آل صاحب ذي حق حتى وإن طال الزمان
ه                       ذي يترقب أما التصريحات الحكومية اإليرانية فهي ليست أآثر من نباح آالب يحاولون أن يسدوا بصيص األمل ال
ا                        دوا من خيراته الشعب العربي األهوازي ويريدون أن يستمروا في احتاللهم ألرض األهواز دون وجه حق ويستفي
د                               ًا هو مضطه د داخلي على حساب الشعب األهوازي الذي ذاق المر في آل مكان يعيش فيه ، فهذا الشعب المضطه
ات تغتصب أرضه                ل حكوم ن قب وم م ى محك أن يبق اآلخرين، وال يرغب ب وة ب ش أس ه أن يعي د لنفس ًا يري خارجي
ن                            الغجر النازحي م ب م وتصفه ه وتهمشه وتستبيح عرضه وتسفك دمائه وتسلب خيرات وطنه وتحرمه من آافة حقوق

 !من العراق
ى                                وم عل إذن اهللا لنصرة المظل ة ب اك تحرآات أخره قادم إن هذه التفجيرات ليست إال فيض من غيض وستكون هن

 .اهللا أآبر...اهللا أآبر...اهللا أآبر.. الظالمين وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 
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